
Materská škola, Školská 5, Michalovce 

 

 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy 

Školská 5, Michalovce za školský rok 2021/2022 

 

Základné identifikačné údaje o škole:  Materská škola 

Školská 5 

Michalovce 

t.č. 056/6423396, 0917 751 557 

04.ms.michalovce@gmail.com 

https://www.msskolska5michalovce.sk/ 

Zriaďovateľ:      Mesto Michalovce 

Námestie osloboditeľov 30 

071 01 Michalovce 

6864308 

 

Vedúci zamestnanec MŠ :     Anna Berdáková,  riaditeľka MŠ 

                                                                                   Jaroslava Blahutová, zástupkyňa riad. MŠ 

Rada školy :  

 predseda RŠ -   Ľudmila Karšňáková       zástupca pedagogických zamestnancov 

 členovia            -  MUDr.  Iveta   Jasovská             poslankyňa MsZ Michalovce 

        Mgr. Erika   Šimková      poslankyňa MsZ  Michalovce  

                                     Milan   Potocký      poslanec MsZ Michalovce 

        Mgr. Petra      Kolesárová        zástupca zriaďovateľa 

                   Ing. Martina  Čiţmárová        zástupca rodičov  

        Ing.            Zuzana   Mišľanová      zástupca rodičov  

                 Mgr.          Mária     Kováčová      zástupca rodičov  

        PadDr. Juraj    Vetrecin      zástupca rodičov    

               Renáta    Juhásová       zástupca pedagogických zamestnancov 

               Darina    Dziaková           zástupca nepedag. Zamestnancov 

Rada školy zasadala 07.07.2021 a  prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2. 

polrok 2020/2021, Informáciu o prevádzke MŠ  počas letných  prázdnin, organizačnú 

štruktúru MŠ pre školský rok 2021/2022 čo zobrala na vedomie, uloţila riešiť personálne 

zmeny v Rade školy v septembri  -za čo bola zodpovedná predsedníčka RŠ. Ďalšie zasadnutie 

RŠ bolo 29.9.2021 kde bola prerokovaná Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 

2020/2021, školský poriadok a Ročný plán práce MŠ. Schválila návrh predsedníčky doplniť 

štatút RŠ so znením : V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ vyzve 

predseda neodkladne ďalšieho zvoleného zástupcu v poradí z posledných volieb, alebo 

v prípade zástupcu zriaďovateľa vyzve zriaďovateľa o nominovanie ďalšieho člena. Schválili 

zmenu začiatku zasadnutí na 15.00 hod. Rada školy sa mala uskutočniť   22.02.2022, 

vzhľadom na zákaz stretávania sa neuskutočnilo, ale členom boli zaslané materiály mailom, 

ktoré si preštudovali a vyjadrili súhlas  bez pripomienok. Konkrétne im boli zaslané tieto 

materiály : Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2021, Analýza výchovno – 

vzdelávacej činnosti za 1.polrok 2021/2022. 

Poradným orgánom školy je Pedagogická rada i Metodické zdruţenie. Vedúcou MZ je pani 

učiteľka MŠ Ľudmila Karšňáková 
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Materskej škole bola udelená v r. 2006 Cena mesta Michalovce a Plaketa mesta 

Michalovce za rozvoj materského školstva v meste.  

V roku 2016  - bola našej MŠ udelená Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja  

V júli 2011 sme získali titul a vlajku medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená 

škola , za rok 2012-13 sme titul obhájili.  

V r. 2016 sme získali ocenenie v Bruseli za aktivity v rámci projektu EUROROZPRÁVKA 

v rámci 28 krajín EU.  

MŠ má cezhraničnú spoluprácu s Detským sadom Lastovička v Uţhorode. 

 

Údaje o počte detí:   
V školskom roku 2021/2022 bolo v MŠ 144 detí zaradených v 7 triedach.  Z celkového počtu 

bolo v MŠ 48 predškolákov, z toho 4  deti s odkladom školskej dochádzky.  Jedno dieťa 

absolvovalo individuálne vzdelávanie, na ţiadosť rodičov a overenie jeho vedomosti, 

zručností a návykov sa uskutočnilo 30.03.2022 v triede č. 3. Do ZŠ odišlo 45 . V MŠ sú aj 2 

deti, ktoré nevedieme ako začlenené, ale majú diagnózu diabetes, čo sťaţuje prácu v danej 

triede.  

Pre školský rok 2022/2023 bolo podaných 78 ţiadosti o prijatie do MŠ, z toho bolo 21 

nevybavených.  V rámci zriaďovateľa  - Mesto Michalovce z týchto nevybavených ţiadostí 

vyriešilo 10 detí do inej MŠ v rámci mesta. Osem detí dovŕšia 3 roky aţ v roku 2023 a ostatné 

mali MŠ v mieste svojho bydliska.  

Počet zamestnancov :  15  učiteliek, vrátane  riaditeľky MŠ  

5 zamestnancov ŠJ, vrátane riaditeľky ŠJ 

5 prevádzkových zamestnancov  /4 upratovačky, 1 školník/   

Dlhodobá neprítomnosť :  1 pani učiteľka na RD 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov : všetky učiteľky spĺňajú kvalifikáciu – všetci 

pedagogickí zamestnanci našej MŠ sú absolventkami pedagogickej školy, odbor  učiteľstvo 

MŠ. Tri učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pre predprimárne vzdelávanie  

 /Mgr. Roďomová, Mgr. Farkášová, Mgr. Dorčáková/, dve VŠ -  technické vzdelanie 

I2.stupňa / Ing. Mičová, Ing. Hrubá - Dzurovčínová/, jedna pani učiteľka 1.stupňa Bc. 

/Stretavská/ 

1. atestáciu má 5 učiteliek / Berdáková, Blahutová,  Karšňáková, Roďomová, Porvazníková/.  

 

V roku 2021/2022 boli realizované tieto vzdelávania:  

aktualizačné:   „Manažment MŠ a syndróm vyhorenia v práci pedagogického 

zamestnanca“ /29.10.2021/ - absolvovali všetky učiteľky MŠ 

zároveň si dopĺňali svoje vzdelanie a odbornosť formou webinárov. 

 

Odborné semináre a webináre  v školskom roku 2021/2022 absolvovali  :  

-  riaditeľka MŠ Anna Berdáková 

„Riadenie MŠ – nové poţiadavky „ – 07.02.2022 /lektorka p.Dr. Hajdúková Viera – 

MŠVVaŠp SR/ 

- „ Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov II. – 18.11.2022 

- „Dieťa s problémovým správaním v MŠ“ 22.11.2021 

- „Folklór v edukačnom procese MŠ“  - 24.11.2022 

- „ Grafomotorika  predškoláka „ /prvky Montessori -PhDr. Ţaneta Kunštárová / 08.02.2022 

- „Ideme do školy“ – 22.2.2022 

- „Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní“ 16.2.2022 
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Jaroslava Blahutová, zástupkyňa riaditeľky MŠ absolvovala  webináre : 

- „Pravidlá cvičenia s prvkami hudobnej dramatiky“ 

16.09.2021 

- „Slabiky a hlásky v MŠ“ 26.11.2022 

- „Pohybové hry na hudbu vo dvojiciach „ 18.1.2022 

- „ Matematika v predpr. Vzdelávaní“ 10.02.2022 

- „Plán profesijného rozvoja „ 23.3.2022 

- „Registratúrny poriadok – vedený klasický“9.6.2022 

Ľudmila Karšňáková, metodička MŠ absolvovala : 

Inovačné vzdelávanie : „Nastavenie demokratických procesov v školskom prostredí RADA 

školy“ – 13.9.2021 /rozsah 5 hodín/ 

Inovačné vzdelávanie „ Podpora zefektívnenia práce metodických orgánov v školách 

a školských zariadeniach „ / rozsah 50 hodín / - 31.3.2022 

 Webináre :  - „Logopedické cvičenia a aktivity pre deti do troch rokov“ – 22.9.2021 

„Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ“ 27.9.2021  

„Dysgrafia u detí predškolského veku „ – 28.10.2021 

„Diagnostika školskej zrelosti – 22.02.2022 

„Ako pracovať s obrázkami a fotografiami – 03.03.2022 

„Plán profesijného rozvoja „ – 17.08.2022 

 

Začínajúce pani učiteľky /Mičová, Stretavská/ absolvovali Adaptačné vzdelávanie, ktoré 

začali v septembri 2021 a úspešne ukončili v júni 2022.  

Adaptačné vzdelávanie začala aj pani učiteľka Martina Vasiľová, ktorá zastupovala v našej 

MŠ od 10.01.2022, adaptačné vzdelávanie u nás neukončila. Jej pracovný pomer sa ukončil, 

keďţe bol na dobu určitú. 

 

Začínajúce pani učiteľky mimo adaptačného vzdelávania rozširovali svoje odborné znalosti aj 

webinármi a to konkrétne : 

Ing. Tatiana Mičová – webinár „Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov“ – 

18.11.2021 

Bc. Dominika Stretavská – webinár  - „Začínajúci učiteľ v MŠ a ŠKD“ – 15.09.2021 

„Folklór v edukačnom procese MŠ „ – 24.11.2021 

„Diagnostika detskej kresby „ – 18.01.2022 

 

Ostatné pani učiteľky si vyberali webináre podľa plánu profesijného rozvoja. 

 

Riaditeľka MŠ aj zástupkyňa riaditeľky majú  absolvované funkčné vzdelanie , aj funkčné 

inovačné vzdelávanie.  

 

Aktivizácia a prezentácia MŠ na verejnosti: 

Počas školského roka niektoré akcie a  podujatia, ktoré boli spracované v  Ročnom pláne 

práce MŠ  sa neuskutočnili, resp. boli obmedzené na konanie - dôvod COVID 19.  

 

Najznámejšie akcie v roku 2021 / 2022 

- september 2021 - Európsky týţdeň mobility a európsky deň bez áut  

- týţdeň športu 

- október 2021 – Svetový deň výţivy – len v triedach, bez účastí rodičov a hostí 

- november 2021 Bubnovačka – zapojenie do akcie proti šikanovaniu deti, na školskom dvore 



- 4 - 

 

- Deň materský ch škôl – 04.november 2021 

- svetový deň hier – zapojenie – on line, kaţdá trieda 

- december 2021 -  Mikulášske prekvapenie – len v triedach 

- 17.02.2022 – karneval – v triedach 

- 23.03.2022 – indiánsky deň v Klokočine na ranči s prvákmi so ZŠ, školská 2 

- 22.04.2022 – Deň Zeme – aktivity na školskom dvore 

- od 25. – 29.04.2022 – týţdeň bezpečnosti na cestách – akcie na dopravnom ihrisku  

s príslušníkmi MsP Michalovce 

- stavanie mája na školskom dvore MŠ /prvky ľudovej tradície/ 

- 5.5.2022 – školská súťaţ v prednese poézie a prózy 

- 13.05.2022 – tvorivé dielne v Zemplínskom osvetovom stredisku 

- 27.5.2022 – akcia v tenisovom dvorci „Moja prvá medaila“ 

- počas mája – Deň matiek v triedach /vystúpenie pre mamičky/ 

- Olympijský deň – školská športová olympiáda / 24.5.2022 – 27.05.2022/ 

- 30.05.2022 „Cesta rozprávkovým lesom „ – školská akcia  

- MDD s Babby sieting KE - /ţltá špongia/ na školskom dvore  

- 01.06.2022 – MDD – ukáţka práce psovodov a policajtov na školskom dvore 

- 8.6.2022 – akcia s futbalovým a hádzanárskym klubom Michalovce 

- 15.6.2022 – výlet do Prešova – exteriérové a interiérové ihrisko 

Rozlúčky predškolákov s odovzdávaním osvedčenia o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania sa uskutočnili za prísnych hygienických opatrení v MŠ . 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky :  

v oblasti zdravia, športu, kultúry i ochrane životného prostredia. 

V športovej olympiáde detí z MŠ v meste Michalovce sme získali 1. miesto.  

Zapojili sme sa do výtvarných súťaţí : „Čarovný kamienok“, Dúhový kolotoč, Pozdrav do 

Tókia, Vesmír očami detí.  

Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená: 
Zdravá škola  
Kamarátstvo bez hraníc – medzinárodná spolupráca s MŠ v Uţhorode  

Zdravý predškolák 

Triedim, triediš, triedime 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v MŠ 

Komplexná inšpekcia : 17.01. – 19.01.2005 

Úroveň školy z hľadiská rozvoja osobnosti deti je v hornom pásme dobrej úrovne. 

Činnosti preventívneho a multidisciplinárneho charakteru sú na dobrej úrovni.   

Aktivity školy dosahujú  horné pásmo dobrej úrovne, majú pozitívny vplyv na kvalitu 

činnosti školy. Podmienky výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni. 

Koncepčnosť a zameranie výchovy a vzdelávania sú veľmi dobré. Realizácia výchovných 

a vzdelávacích zámerov je dobrá. Plánovanie dlhodobých cieľov a operatívnych úloh je dobré. 

Odborné a pedagogické činnosti sú v pásme dobrej úrovne. 
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Údaje o priestorových a materiálno –technických podmienkach školy 

 
Materská škola sa nachádza v Michalovciach, časť Stráňany, Školská 5 vo veľmi peknom 

tichom prostredí. Materskú školu tvoria štyri budovy, v jednej je hospodárska časť – kuchyňa, 

sklady a v ostatných sú umiestnené triedy /7 tried/, telocvičňa,  kniţnica, jedáleň, kabinety pre 

pomôcky. Kaţdá trieda má svoju herňu, spálňu, WC a umývačku. V MŠ máme vlastnú 

telocvičňu a dopravné ihrisko.  

Rozprávková budova – všetky detské WC sú zrekonštruované. Časť chodby bola upravená – 

nivelačnou hmotou a vymenený gumolit. Ešte je potrebné upraviť aj druhú časť chodby 

a schodišťa. Je potrebné vymeniť ešte staré svietidlá v triede č. 2. 

Nová budova prerobené WC a šatňa pre učiteľky pri triede č.4 a 6 a telocvični . Boli 

doplnené – vymenené svietidlá v šatni  a na chodbách . Vynovené boli schody – nový 

gumolit, ktorý bude dotvorený didaktickými obrázkami a budú slúţiť na predčítateľskú 

gramotnosť detí.  

V MŠ boli vo februári 2019 namontované bezpečnostné kamery v hodnote 2400,- €, ktoré 

zatiaľ nie sú napojené na pult ochrany MsP. Záleží od zriaďovateľa Mesta Michalovce 

a realizácie projektu mesta, kedy budú napojené.  Zatiaľ neplnia svoju funkciu.  

Rekonštruované prípravovňa jedál pre detí pri triede č. 6 a telocvični. 

Jazierko bolo obnovené, doplnili sa rastlinky a  rybky . Na školský dvor pribudli dva drevené 

domčeky pre deti, dve pruţinové hojdačky – motorka a kohútik.  

Za hospodárskou budovou bolo vysadených 22 tují – ţivý plot  na strane od Ulici školskej 

ešte v roku 2020, ale pre sucho v tomto roku nám niekoľko z týchto tují uschlo, bude potrebné 

zrevitalizovať ţivý plot.   

 Pieskoviská sú pravidelne udrţiavané . RÚVZ v Michalovciach boli odobraté vzorky v júli 

2022 – sú v poriadku, bez škodlivín.  

Od Mesta Michalovce sme dostali v júni 2022 – ďalšiu interaktívnu tabuľu – pre 

predškolákov /v triede č.4/ a veľkej obľube sa teší interaktívna podlaha, ktorá je inštalovaná 

v telocvični .  

Do tried boli zakúpené : 

Didaktické pomôcky si priebeţne dopĺňame – z firmy Benjamín, Baribal,  Nomi a Belle 

a Prosolutios , TAKTIK, ELARIN, – drevené,  vhodné, ale sú pomerne drahé. Dokupované sú  

aj výučbové programy – Hravé písmenka, Dopravná výchova,  Kolotoč vedomostí, Ľudské 

telo, Vševedková botanická záhrada, Geometria pre najmenších, Slovenská republika a jej 

kraje, Veselá matematika. Tie sú vyuţívané pri práci s Interaktívnou tabuľou i na počítačoch. 

Veľa didaktických pomôcok sa dokúpilo pre predčítateľskú gramotnosť a matematické 

predstavy/Pixolit/  a technickú gramotnosť /ozubené kolesá, skúmavky, kladka a pod./ V MŠ 

je namontovaný bezpečnostný systém v hospodárskej časti budovy – ochrana interiéru.   

Deti vyuţívajú pocitový chodník, motokáry, bicykle. Deti majú zabezpečený pitný reţim 

počas celého dňa v MŠ.  Doplnené sú moderné pomôcky  - podlahový klavír a detská váha na 

matematické predstavy. Boli dokúpené kostýmy do hracích kútikov – lekár, hasič, kuchár do 

troch tried. Divadelné kostýmy pre rozprávkové predstavenia pre detí.  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činností: 
Zriaďovateľom našej MŠ je Mesto Michalovce.  

O dotáciách z MŠ SR a o financovaní rozhoduje zriaďovateľ.  

 všeobecne záväzným nariadením mesta Michalovce č. 189 z 21.6.2016 a VZN 

č. 215/2021 o určení príspevkov zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materských školách  
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 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobností mesta 

Michalovce -  sa riadime zákonom 544/2010 Ministerstva práce, sociálnych  

 vecí a rodiny o dotáciách, ktoré sa menilo od 1.8.2021a zmena je schválená aj 

od 1.1.2022 

 

Poplatok za dieťa v MŠ sa uhrádza na základe Zákona NR SR č.245 /2008 Z.z. a na základe 

uznesenia MsZ Michalovce č.189 z 21.6.2016 a VZN č. 215/2021 je 10 €- za mesiac. Tento 

príspevok sa uhrádza  vopred a to do 10.dňa v mesiaci.  Poplatok neuhrádzajú rodičia 

predškolákov a rodičia, ktorí predloţia potvrdenie od lekára o PNS dieťaťa, ktorá je dlhšia 

ako 30 dní po sebe.   

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky :  

Nutná úprava vonkajšej lodţie pred novou budovou – môţe sa potom vyuţívať na VVČ,  

- Zabezpečiť prepojenie existujúcich bezpečnostných kamier na monitorovanie pred 

vandalmi v MŠ na centrálny pult ochrany v meste 

- Stromy v MŠ sú príliš vysoké, navrhujeme orezať koruny, aby sa pri silných vetroch 

nepolámali a neohrozovali tak detí, rodičov, zamestnancov i verejnosť.  

- Schodištia v  rozprávkovej budove – obnoviť gumolit, nebezpečenstvo úrazu  

- Prípravovňa jedál pri triede č. 7 a WC a šatne pri triede č. 7 si vyţadujú po 50 rokoch 

rekonštrukciu 

- Sme najväčšou MŠ v meste a v kuchyni nemáme konvektomat  

 

Odstránené nedostatky z minulostí : 

Mesto Michalovce – náš zriaďovateľ zabezpečil rekonštrukciu prípravovne jedál pri  tr.č. 6 

a telocvični, rekonštrukciu WC a umývarky pre deti pri triede č. 1, obnovená časť chodby 

v rozprávkovej budove, schody v novej budove.  

Nový koberec do tried č. 5 a do chodby v triede č. 7 

  

Prelepená časť strechy nad novou budovou /zatekala nad schodišťom/  

Zakúpené – interaktívna podlaha pre predškolákov, monitor do riaditeľne, nová chladnička do 

kuchyne, nové hracie prvky na školský dvor – dva drevené domčeky, dve pruţinové 

hojdačky. Edukačné pomôcky a  kostýmy do detských kútikov.  

V rámci projektu Mesta Michalovce pribudla aj ďalšia interaktívna tabuľa do triedy č. 4 – 

v júni 2022. 

V rámci nenávratného príspevku – dotácie od mesta Michalovce sme doplnili divadelné 

kostýmy pre detí v rámci projektu „Cesta rozprávkovým lesom „  

Pribudli nové didaktické pomôcky pre oblasť jazykovej prípravy a matematických predstáv -  

magnetické skladačky.  
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Sponzorský : 

 Nové detské stoličky pre predškolákov do triedy č. 5. 

V júni 2021 boli zabezpečené ďalšie sieťky a ţalúzie do triedy č. 7, jedálni  a do tried 

v rozprávkovej,   

Dokúpené nové moderné didaktické pomôcky do všetkých siedmych tried  - odovzdané počas 

MDD - darčeky na pre detí – 147 detí dostalo písacie potreby /Smailik/, vysadené nové 

okrasne kvety,  kríky.  

 

Ciele a úlohy materskej školy  -  
podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať ho a motivovať v rozvoji 

poznania a umoţniť mu tvorivo realizovať svoje predstavy v kaţdodenných aktivitách. Ciele  

a úlohy sú stanovené tak, aby sa mohli realizovať v podmienkach našej MŠ.  

Východiskom pre stanovenie úloh je  analýza výchovno-vzdelávacej činností z predošlého 

školského roka a Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, ktorý sme 

sa snaţili rozšíriť o našu profiláciu , ktorá je v Školskom vzdelávacom programe – „Zdravá 

škola – slniečko“.   

Vhodná motivácia učiteliek nabáda detí k tvorivej činností, pričom sú rešpektované 

individuálne potreby a moţností detí. Učiteľky dbajú na dodrţiavanie pedagogických 

postupov a zásad, rešpektovali vekové osobitosti, pričom v popredí ich záujmu bol 

osobnostný rozvoj detí. Uplatňujeme zážitkové a problémové učenie. Základným 

prostriedkom je hra, cez ktorú učiteľky sledovali rozvoj emocionality, sociability, kognitívny 

i percepto-motorický vývoj detí. Dôraz bol kladený na zdravý a správny psychomotorický 

vývin u detí, zdravý životný štýl. Kladne hodnotíme čoraz väčší záujem zo strany rodičov 

detí o všetko, čo v MŠ organizujeme. V triedach sú vypracované a dodrţiavané pravidlá 

triedy, ktoré si tvoria učiteľky s deťmi, čím sa podporuje sebadisciplína, rešpektovanie iných 

a to počas celého dňa.  

Učiteľky realizovali nové prístupy, overovali a posilňovali kompetencie dieťaťa, hlavne pred 

vstupom do ZŠ. Radi vyuţívajú nové didaktické pomôcky. U talentovaných detí podporovali 

aktivitu a do spolupráce zapájali aj rodičov a odborníkov z iných oblastí, ktoré smerovali  

k prehĺbeniu kognitívnych vedomostí a poznatkov. Vyuţívali sme informačné technológie 

hlavne v čase zatvorenia MŠ z dôvodu pandémie. Napriek tomu, ţe v MŠ nemuselo byť 

dištančné vzdelávanie – učiteľky v rámci svojich moţnosti komunikovali s rodičmi – zadávali 

úlohy, dávali námety na činnosť s deťmi v domácom prostredí.  

Vytvárali sme podnetné prostredie pre rozvoj komunikačných schopností detí, podporovali 

prirodzený vývin rečí, podporovali sme predčitateľskú ,matematickú a finančnú 

gramotnosť. Viacej pozorností sme venovali boji s obezitou a to posilňovaním aktívneho 

pohybu počas pobytu vonku, ale aj počas celej činností v MŠ.  

Vyjadrovacia schopnosť detí je podnecovaná tvorivou dramatikou.  Veľký záujem je  o 

vyučovanie anglického jazyka zo strany rodičov. Mgr. Adela Kuţmová  - formou edukačných 

hier vedie deti ku konverzácií v cudzom jazyku na veku primeranej úrovní.  

Osvedčili sa manipulačné činností a praktické overovanie si vedomostí u predškolákov 

vyuţívaním pracovných listov, zošitov i tangramov, nových didaktických pomôcok pre 

posilňovanie logického myslenia . Prostredníctvom rôznych aktivít si deti utvárali 

sebareguláciu správania sa, posilňovali sme samostatnosť, tvorivosť a utvárali si pozitívne 

medziľudské vzťahy. V triedach je vytváraná vhodná socioklíma, deti sem chodia rady, 

rešpektujú sa navzájom , pomáhajú si. Dodrţiavali sa práva dieťaťa, neboli zaznamenané  
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ani prvky šikanovania, či rasizmu. Pri problémoch výchovy bol blízky kontakt rodič – 

učiteľ. 

Školskú kniţnicu dopĺňame o odbornú i detskú literatúru -  k logopedickým cvičeniam, 

Zdravotné cvičenia v MŠ,  

 

Zo všetkých aktivít má MŠ fotodokumentáciu a materiály sú archivované. Všetky akcie sú 

zadokumentované aj v kronike MŠ. O akciách MŠ informujeme verejnosť prostredníctvom 

miestnej televízie Mistrál, Televízie Zemplín a Východ, cez noviny Michalovčan, Učiteľské  

noviny a Zemplínsky korzár. MŠ propaguje svoju činnosť prostredníctvom sociálnej siete – 

facebook a tieţ na svojej webovej stránke. 

Spolupráca s inými organizáciami bola len na úrovní bezkontaktnej – prostredníctvom mailu 

a pod. 

 Naša MŠ bude i naďalej napĺňať poslanie humanisticko – tvorivej inštitúcie pri 

harmonickom rozvoji osobnosti dieťaťa, jeho kognitívnej, sociálno – emocionálnej 

a percepto – motorickej sfére psychického vývinu osobnosti dieťaťa. 

 

Zameranie a charakter MŠ 

 
 Zdravý životný štýl 

 Environmentálna výchova 

 Podpora rozvoja talentu u detí 

 Podpora komunikačných schopností v cudzom jazyku 

 

Školský  vzdelávací program „Zdravá škola – slniečko“ 

 Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona 

č.245/2008 a Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Bol prerokovaný v Pedagogickej rade a Rade školy 

 Školský vzdelávací program – je zverejnený na prístupnom mieste v MŠ 

 

Dominantné postupy 

 Uplatňovanie tvorivo – humanistickej výchovy 

 Osobnostný – orientácia na individualitu dieťaťa 

 Zdravotný –formovanie zdravého ţivotného štýlu 

 Ţivotný – orientácia na praktický ţivot 

 

Kritéria hodnotenia MŠ  

- spokojnosť detí a rodičov 

- kladné hodnotenie MŠ na verejností 

- spokojnosť zo strany zriaďovateľa  

- výsledky  štátnej školskej inšpekcie 

 

 

 

 

 

V Michalovciach, 12.09. 2022                                   Anna Berdáková, riaditeľka MŠ 
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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach 

Materskej školy Školská 5, Michalovce za školský rok 2020/2021 bola 

prerokovaná a schválená : 
 

 

1/ Na zasadnutí pedagogickej rady MŠ – 12.9.2022,  ktorá obsah správy schválila. 

         

 

 

 

           Anna Berdáková  

             riaditeľka MŠ 

 

2/ Vyjadrenie RŠ –  14.10.2022 : 

 
Rada školy  pri MŠ  prerokovaná a schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

výsledkoch a podmienkach materskej školy, Školská 5, Michalovce bez pripomienok. 

                                                                                

                                                                                                  

 

 

 

                    Ľudmila Karšňáková  

         predsedníčka RŠ 

 

 

3/ Vyjadrenie zriaďovateľa Mesto Michalovce  – ...............................: 

 
Zriaďavateľ  schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch 

a podmienkach materskej školy, Školská 5, Michalovce bez pripomienok. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Viliam Zahorčák 

                                                                                                     primátor mesta 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


